Вх. № П-281/17.12.2021 г.

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет - Габрово и неговите комисии
за периода 01.08.2021г. – 30.11.2021г.
Отчетът е изготвен в изпълнение на чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл.10, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. Информацията в него представя дейността на Общински съвет – Габрово и
неговите комисии за периода от 01.08.2021 г. до 30.11.2021 г. Отчетът се разглежда в открито
заседание и се разгласява на населението на общината.
Общински съвет - Габрово е орган на местното самоуправление и приема решения в рамките на
своята компетентност при спазване на изискванията на нормативната уредба и в интерес на
гражданите на община Габрово.
Информация за състава на Общински съвет Габрово, постоянните комисии към него и групите
общински съветници, както и други данни за дейността, са достъпни в електронен вид на
интернет адрес https://gabrovo.bg/bg/section/10
На основание чл.15, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е създаден и
функционира Председателски съвет в състав - председателят на Общински съвет - Габрово и
председателите на групите общински съветници.

Дейност на Общински съвет - Габрово през отчетния период
През отчетния период Общинският съвет е провел 5 /пет/ заседания, от които четири редовни и
едно извънредно. Заседания са провеждани през всеки календарен месец в условията на
извънредна епидемична обстановка, като не са регистрирани отсъствия без уважителни
причини, както и няма случаи на непроведени или прекъсвани заседания, поради липса на
кворум.
Постоянните комисии по чл. 30, ал.1 от Правилника са провели по четири заседания, в хода на
които са разгледани предложенията за решения от тяхната компетентност. Най-голям брой
проекти за решения са разгледани в ПК „Бюджет, финанси и европроекти” и ПК „Общинска
собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм”, което е очаквано,
предвид характера на обсъжданите въпроси.
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В рамките на отчетния период Комисията по предложения за почетни граждани и носители на
почетния знак на Габрово, в състав от общински съветници, експерти от общинска
администрация, ръководители на културни институти, институции и сдружения, e провела
четири заседания, на които са разгледани общо 8 броя предложения за удостояване със
званието „Почетен гражданин на Габрово“ и награждаване с „Почетен знак на Габрово“.
Предложенията са разгледани, обсъдени и гласувани в редовни заседания на Общинския съвет,
в резултат на което са приети решения за:
- Удостояване с Почетен знак на Габрово на Държавен куклен театър – Габрово за високи
художествено-творчески постижения, значим принос в сферата на културата и по повод
50 години от създаването му.
- Удостояване с Почетен знак на Габрово на Народно читалище „Априлов – Палаузов 1861
г.“ за дългогодишната му родолюбива дейност като обществен, просветителски и
културен център и по повод 160-ата годишнина от неговото създаване.
- Удостояване с Почетен знак на Габрово на Веселин Георгиев (1956 – 2021 г.),
дългогодишен треньор по лека атлетика, за безспорни заслуги в развитието на габровския
спорт – посмъртно.
- Удостояване с отличието Почетен гражданин на Габрово на Християн Стоянов лекоатлет,
вицеолимпийски шампион от Параолимпийските игри 2020, проведени в Токио през
2021г., за високи спортни постижения.
- Удостояване с отличието Почетен гражданин на Габрово на доц. д-р инж. Дешка
Маркова - първата жена ректор на технически университет в България, ректор на
Технически университет - Габрово в периода 2007-2011 г.
- Удостояване с отличието Почетен гражданин на Габрово на проф. д.т.н. инж. Райчо
Иларионов - ректор на Технически университет - Габрово в периода 2011-2019 г., за
дългогодишна научноизследователска и преподавателска дейност, значими научни
постижения в сферата на техническите науки и развитие на Технически университет –
Габрово.
- Удостояване с отличието Почетен гражданин на Габрово на академик Петър Кралчевски
(1956 – 2020 г.), виден български учен, изследовател и участник в създаването на
Технологичния парк към Технически университет – Габрово – посмъртно.
- Удостояване с отличието Почетен гражданин на Габрово на писателя Христо Стоянов за
творчеството му, свързано с Габрово, и по повод 65-ата му годишнина.

На 1 ноември 2021 г. в зала „Възраждане“, при спазване на всички епидемични мерки, се
проведе церемония по връчване на почетни звания и отличия на заслужили граждани и
институции, която беше излъчена на живо онлайн.
Решения на Общински съвет Габрово
През периода 16.12.2020 г. – 31.07.2021 г. Общински съвет Габрово е приел общо 91
/деветдесет и един/ броя Решения.
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Решенията с по-голяма обществена значимост са представени по-долу във формат № на
Решение/дата на вземане на решението – предмет на решението, както следва:
186/26.08.2021г. - Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за
2021 г. С Решението се осигурява възможност за придобиване на инвентар за STEM център в ПМГ „Акад.
Иван Гюзелев“, лаптоп в ДГ „Мики Маус“, два комплекта мултимедийни бели дъски в ОУ „Св.св. Кирил и
Методий“, система за видеонаблюдение в базата на ДГ „Мечо Пух“ в с. Поповци, компютърно
оборудване и софтуер от РБ „Априлов-Палаузов“, техника за специфичната поддръжка на обновения
футболен терен на стадион „Христо Ботев“, климатик за нуждите на Туристически информационен
център, както и се трансформират от целева субсидия за капиталови разходи за извършване на
неотложни текущи ремонти на улици.
187/26.08.2021г. - Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2020 г.
189/26.08.2021г. - Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на
общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за
учебната 2021/2022 година.
190/26.08.2021г. - Утвърждаване на паралелки в общинските училища, формирани с брой ученици
под установения минимум за учебната 2021/2022 година.
193/26.08.2021г. - Дарение на имот – частна общинска собственост (поземлен имот 14218.501.555
по КК и КР на гр. Габрово) на Великотърновска епархия. Имотът се намира на бул. „Могильов“ в гр.
Габрово, има площ от 2 947 кв.м. и е с начин на трайно ползване – за култова, религиозна сграда,
комплекс. Върху него, основно със средства от дарения на габровци, е построен Храм „Св. Св. Онуфрий,
Дамаскин и всех мучеников Габровских“.
194/26.08.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Отец
Паисий -1931” с. Стоевци, върху имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Стоевци. Имотът е
предоставен за дейността на читалището – за библиотечна дейност; репетиции на самодеен театрален
състав „Цанкос“, сбирки на кръжок „Ръчно плетиво“ и работа по проект „Традиции и обреди в
наследство“.
195/26.08.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Национално
дружество „Традиция” върху част от самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр.
Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет.4. Обектът е предоставен за организация и обсъждане на
мероприятия – възстановки, чествания, тържества, открити уроци по родолюбие и др., за съхраняване на
клубното знаме и печат, на служебна документация, документален и фотоархив на РК „Традиция“
Габрово.
206/26.08.2021г. - Участие на РЕМО „Етър“ като партньор в проектно предложение с работно
заглавие „Видеоигра за европейски етнографски музеи“ по програма „Творческа Европа“, покана
„Европейско сътрудничество 2021“, категория 2 „Средни проекти за сътрудничество“, с краен срок за
кандидатстване 07.09.2021 г. Въпреки осигурената от Общински съвет Габрово възможност за участие на
РЕМО „Етър“ като партньор , до подаване на проектно предложение не се стига, поради невъзможност от
страна на водещия партньор да подготви документацията в обявения срок.
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207/26.08.2021г. - Искане от представляващите и управляващите ЕТ „Стоманобетон – Христо
Илиев“, гр. Габрово; ЕТ „Оворбаг – Петко Колев“, гр. Габрово; ЕТ “Боги – Н, Борислав Генчев“, гр. Габрово;
„Елит“ ООД, гр. Габрово; „Мазалат“ ЕООД, гр. Габрово, собственици на имоти: УПИ IV– 39; I – 701: III –
533 от кв. 12 и УПИ III - 539 и УПИ IV– 540 от кв. 8 по плана на гр. Габрово II част, новопредвидена улица с
о.т. 153-154-155-156-157-158-159-160, находяща се между кв. 8 и кв. 12 на СИЗ II част, да се наименува
„ДОМОСТРОИТЕЛНА“.
208/26.08.2021г. - Предоставяне безвъзмездно за управление на Държавна агенция „Архиви“, част
от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Чардафон“ №17, гр.
Габрово, за административна дейност и обслужване на гражданите.
209/30.09.2021г. – Приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Габрово 2021 –
2030. Планът представлява стратегически дългосрочен документ, който е разработен за целите на
устойчивата градска мобилност на община Габрово за период 2021-2030г. ПУГМ акцентира върху
съществуващите условия за мобилност в община Габрово и чертае насоките за развитието на
мобилността, като целта е да се удовлетворят потребностите от мобилност на хората и бизнеса на
територията на общината.
210/30.09.2021г. - Дългосрочна Програма за насърчаване на използване на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово за периода 2021 – 2030 година. Програмата
отчита профила на Общината, отнасящ се до географското ѝ разположение, климатичните фактори –
температура на въздуха, относителна влажност, слънчева радиация, валежи и вятър; площ, брой
населени места, население; информация за сградния фонд по видове собственици, промишлени
предприятия и транспорт. Отчетени са възможностите на Общината и произтичащите от тях мерки и
насоки, имащи отношение към оползотворяването на енергия от възобновяеми източници, съобразено с
наличния потенциал по видове и ресурси. Основната линия, която се следва, е съчетаването на
внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност с производството и потреблението на
енергия от възобновяеми източници с цел повишаване на енергийната независимост на общината и
подобряване на условията на живот и състоянието на околната среда.
211/30.09.2021г. - Проект за решение за актуализация и разширение на зони за платено и
безплатно паркиране на територията на гр. Габрово. С Решението са обособени още зони за платено
паркиране във вече съществуващи райони и е обособен изцяло нов район „Куклен театър“.
212/30.09.2021г. - Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен
инвестиционен кредит, с цел осигуряване средства за собствен принос на Община Габрово за
реализацията на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и
модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“.
213/30.09.2021г. - Промяна в поименния състав на постоянна комисия на Общински съвет Габрово
по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
224/30.09.2021г. - Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна
общинска собственост (УПИ ІІІ–за жилищен комплекс, гаражи, магазини и обществено хранене от кв. 39
по плана на гр. Габрово – І етап, кв. Трендафила).
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225/30.09.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО
БОТЕВ – 2008“ с. ГАРВАН, община Габрово, върху имот - частна общинска собственост – сграда в с.
Николчовци, за нуждите и дейността на читалището и за провеждане на културно-масови мероприятия на
клубовете към него.
226/30.09.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб
„Орловец Екстремум” Габрово, върху част от самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.243.1.5 по
КККР на гр. Габрово, находящ се в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 14218.510.243.1
по КККР на гр. Габрово /ул. „Радецка“ № 18, гр. Габрово/. Имотът е предоставен за провеждане на клубни
сбирки, провеждане на събрания на УС и общи събрания на сдружението, подготовка за тренировъчни
лагери, туристически излети, пещерни събори и експедиции.
227/30.09.2021г. - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на ПИ с идентификатор
14218.313.246 по КККР на гр. Габрово, заедно с изграден в него бетонов канал с дължина 151 м. на
Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово. Решението е свързано с осигуряване на
възможност за ползване на рибарник, който се захранва с вода от канала, преминаващ през имота.
234/30.09.2021г. - Удостояване със званието „Почетен гражданин на Габрово” и награждаване с
„Почетен знак на Габрово“.
235/30.09.2021г. - Награждаване с „Почетен знак на Габрово“.
236/28.10.2021г. - Приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Габрово
2021-2027 г. Документът е разработен, след идентифицирана необходимост от целева дискусия за
туризма в габровската община и в изпълнение на изискванията на Закона за туризма и Закона за
регионалното развитие, като част от Плана за интегрирано развитие на община Габрово. Стратегията цели
постигане на устойчиво развитие на туристическия пазар на община Габрово и оптимизиране на
представянето на природните богатства и културно-историческото наследство, чрез целенасочена
политика на популяризация на туристическия продукт, съобразена с потенциала и ресурса на общината.
237/28.10.2021г. - Актуализация на бюджета на Община Габрово към 30 септември 2021 година. С
Решението е приет, актуализиран с промените, направени в периода 01.01.2021-30.09.2021 г., бюджет на
Община Габрово за 2021 година.
238/28.10.2021г. - Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022 – 2024
година.
239/28.10.2021г. - Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит,
с цел временно осигуряване средства за разходи, финансирани с безвъзмездна финансова помощ за
реализацията на проекти, финансирани от ЕС. С Решението е осигурена възможност за Община Габрово
да ползва краткосрочно кредитен ресурс в размер до 2 000 000 /два милиона / лева, във връзка с
изпълнение на проекти: “РЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”, “РИМ - ГАБРОВО –
познание, участие, преживяване” и „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на
управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“.
242/28.10.2021г. - Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на
собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала,
за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
Наредбата може да бъде открита на следния интернет адрес: https://gabrovo.bg/files/OBS/np/n-pravatyrgovski-drujestva-2021.pdf
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252/28.10.2021г. - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община
Габрово. Наредбата с отразените изменения и допълнения, е достъпна на интернет адрес
https://gabrovo.bg/files/OBS/np/zodg.pdf
253/28.10.2021г. - Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за
2021 г. С Решението е осигурена възможност за енергийно ефективно отопление на помещенията на
„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване на територията на Община Габрово“.
254/28.10.2021г. - Създаване на филиал “Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод” към
музей “Дом на хумора и сатирата” – Габрово.
255/28.10.2021г. - Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура
BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“, по програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от Българската държава. Проектното предложение
предлага изпълнение на пилотна иновативна мярка за интеграция на зелен водород към горивната
инсталация на отоплителната система на сградата на ДГ „Мики Маус“, гр. Габрово, с което се цели
намаляване на разхода на конвенционалното гориво и намаляване на вредните емисии, както и
подобряване на работния режим на вътрешната отоплителна инсталация на детското заведение.
256/28.10.2021г. - Отпускане на еднократни парични субсидии на ОБК „Чардафон“ и ОФК „Янтра
2019“.
257/28.10.2021г. - Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници на територията на община Габрово. С Решението са определени ценови прагове, съобразени с
необходимостта от гарантиране на поносими за ползвателите на услугата цени при дневните превози,
както и за гарантиране предлагането на услугата през нощта.
258/28.10.2021г. - Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот общинска собственост
на Регионална здравна инспекция /РЗИ/– Габрово за изграждане на рампа с входна площадка за хора с
намалена подвижност, с цел осигуряване достъп към нов вход на сградата на РЗИ – Габрово.
259/28.10.2021г. - Включване на 2 бр. помещения от Дечкова къща за отдаване под наем,
посредством отворена покана за участие в публично-частно партньорство за устойчиво ползване за
търговия на дребно, малък бизнес и творчески цели на обекти в квартал „Шести участък“, Габрово, по
проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA
(„Creative industries for new urban economies in the Danube region”), финансиран по Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.
260/28.10.2021г. - Награждаване с „Почетен знак на Габрово“.
262/25.11.2021г. - Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за
2021 г. Акцент в Решението е включването на разходи за реконструкция на ритуална зала към централен
гробищен парк, което освен належащо, е и очаквано от жителите на гр. Габрово.
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263/25.11.2021г. - Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2022 година в община
Габрово. Документът акцентира върху осигуряване на дългосрочна грижа за възрастните хора, хора с
увреждания и лица от уязвими групи, осъществяване на превенция, ранна интервенция и услуги за деца и
семейства в риск, както и създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките
ресурси и повишаване качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината.
264/25.11.2021г. - Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема. С Решението са
утвърдени промени в изпълнението на курсове по някои междуселищни линии, за които е
идентифицирана такава необходимост.
266/25.11.2021г. - Кандидатстване на Община Габрово с проект „Осигуряване функционирането на
ОИЦ-Габрово през периода 2022-2023 г.“, процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“. Центърът осигурява безплатен и лесен
достъп до информация на всички заинтересовани, по отношение на политиките на Европейския съюз,
управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове и съществуващите
възможности за кандидатстване по Оперативните програми.
267/25.11.2021г. - Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект
BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“. В Комплекса се
предоставя психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и
развитие на родителски умения, за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция
на заболяванията, индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания, ранна интервенция на
уврежданията и др.
273/25.11.2021г. - Учредяване право на ползване на Община Габрово върху част от недвижим
имот – частна собственост в землището на с. Гъбене за обслужване на съществуващата разпределителна
шахта. С Решението се осигурява възможност за обслужване на разположената в северната част на имота
разпределителна шахта на съществуващ водопровод с тръби Ф 110, от която ще се осъществи
водовземане за водоснабдяване на селата Драгановци, Яворец и Музга.
277/25.11.2021г. - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ.
Редакцията е извършена в изпълнение на нормативни промени на национално ниво.
Неупоменати по-горе решения са свързани основно с продажба на общински имоти, продажба на
общински жилища на собствениците им, предоставяне на земеделски земи за ползване или
възстановяване на собственици, подробни устройствени планове за имоти с индивидуално жилищно
застрояване, откриване на тръжни процедури за отдаване под наем на общински обекти, участия в общи
събрания на дружества, в които Община Габрово притежава миноритарен дял, отпускане на еднократна
индивидуална финансова помощ.
Всички приети от Общински съвет Габрово решения и приложенията към тях, могат да бъдат намерени на
следния линк към секция „Общински съвет“ от електронната страница на Община Габрово https://gabrovo.bg/bg/page/274
Съгласно изискванията, през отчетния период, всички решения на Общински съвет - Габрово, са
изпращани своевременно за контрол по законосъобразност на председателя на Районна прокуратура Габрово.
7

Питания и отговори на питания
През отчетния период, по реда, предвиден в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, от граждани и
общински съветници са направени общо 19 броя питания до кмета на общината, отговорите на които са
изчитани в заседанията и са публикувани в електронната страница на Община Габрово. Пълна
информация за питанията, авторите им и съответните отговори, може да бъде намерена на следния линк
от електронната страница на Общински съвет - Габрово https://gabrovo.bg/bg/page/276
През отчетния период в Общински съвет - Габрово са постъпили общо 56 броя преписки по различни
въпроси, сред които писма, заявления и други, от институции, организации и граждани. На 27 броя от тях,
чиито характер го е изисквал, са изготвени и изпратени съответните отговори.

Протести и жалби:
През отчетния период няма подадени протести или жалби срещу решения или подзаконови нормативни
актове на Общински съвет Габрово, както и няма решения, върнати за ново обсъждане или оспорени
пред административен съд от областния управител или кмета.

Работа в условията на извънредна епидемична обстановка
През периода, поради продължаващите ограничения, свързани с пандемията от коронавирус COVID-19,
Общински съвет - Габрово провеждаше редовните си заседания в зала „Възраждане“. Тази организация
обезпечи непрекъсваемост на работния процес. За формиране на умения за работа в онлайн среда, в
началото на месец ноември бяха проведени тестови дискусии, посредством специализиран софтуер за
видеоконферентна връзка, в които взеха участие общински съветници от всички групи.
Поради обстоятелства, налагащи спешно разглеждане на проект за решение, на 19.11.2021 г., Общински
съвет Габрово проведе първото си онлайн заседание, като използва платформата Cisco Webex. В реална
работа среда беше използван и интегриран модул за пряко поименно гласуване, генериращ подробна
електронна справка. Последната, заедно с пълен видеозапис от сесията, позволиха изготвяне на Протокол
за проведеното заседание, отговарящ на всички изисквания на нормативната уредба!
Описаното по-горе дава увереност, че Общински съвет Габрово е хардуерно и софтуерно обезпечен, а
общинските съветници имат необходимите умения за провеждане на неприсъствени заседания, в случай
на възникнала необходимост. Това до голяма степен гарантира непрекъсваемост на работния процес и
навременно разглеждане на важни за местната общност въпроси по време на обявени епидемични или
други кризисни ситуации.
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Общинските съветници в подкрепа на децата
За втора поредна година, по повод първия учебен ден – 15.09.2021 г., общинските съветници, с лични
средства, реализираха благотворителна кампания, в рамките на която след допитване до ръководителите
на учебните заведения на територията на общината, бяха предоставени ваучери за учебни пособия и
материали на стойност от по 50 лева за 36 деца в ученическа възраст. Партньори на Общински съвет Габрово в горната инициатива отново бяха местните книжарници „Златев“, „Сокол“, „Пеликан“,
„Надежда-М“, „Том първи“ и „Априлов“.

/п/
ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ
Председател на Общински съвет - Габрово
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